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 บทท่ี  11 
กรด – เบส 

 
 
สารที่อยู่ในหอ้งปฏกิิรยิามหีลายชนิด ในจ านวนสารหลายๆชนิดเหล่าน้ีจะมกีรด – 

เบส รวมอยู่ดว้ย ซึ่งเป็นสาระทีอ่ยู่ในหนังสอืเรยีน และคู่มอืครสูาระการเรยีนรู ู้ ้พืน้ฐานและ
เพิม่เตมิเคม ีเล่ม 4 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549) 

 

กรด – เบส 
 
 สารละลายอเิลก็โทรไลต ์  คอื  สารละลายทีล่ะลายน ้าแลว้สามารถแตกตวัเป็นไอออน
และน าไฟฟ้าได ้เรยีกสารทีแ่ตกตวัเป็นไอออนบวกและไอออนลบในสารละลายวา่ สารอเิลก็โทรไลต ์
 สารละลายนอนอเิลก็โทรไลต ์  คอื สารละลายทีล่ะลายน ้าแลว้ไมส่ามารถแตกตวัเป็น
ไอออนและไมน่ าไฟฟ้า เรยีกสารทีไ่มส่ามารถแตกตวัเป็นไอออนในสารละลายวา่ สารนอนอเิลก็โทรไลต ์
 สารละลาย เมือ่ใชก้ระดาษลติมสัทดสอบ จะจ าแนกได ้3 กลุ่ม    คอื    สารละลายกรด 
(เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากน ้าเงนิเป็นแดง) , สารละลายเบส(เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากแดง
เป็นน ้าเงนิ)  ,  สารละลายทีเ่ป็นกลาง(ไมเ่ปลีย่นสกีระดาษลติมสั) 
 สารละลาย เมือ่ใชก้ารน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ ์จะแบ่งได ้ 2  ชนิด   

1. สารละลายอเิล็กโทรไลต์แก่  คอื  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้ด ีโดยจะแตกตวั 
เป็นไอออนไดห้มด 

2. สารละลายอเิลก็โทรไลตอ์อ่น  คอื  สารละลายทีน่ าไฟฟ้าไดน้้อย เพราะแตกตวั 
เป็นไอออนไดน้้อย 

สารละลายอเิลก็โทรไลต ์หรอืสารทีน่ าไฟฟ้าได ้    อาจจะมสีมบตัเิป็นกรด  เบส  หรอื
กลางกไ็ด ้ แต่สารทีม่สีมบตัเิป็นกลาง จะมทีัง้สารทีน่ าไฟฟ้าไดแ้ละไมส่ามารถน าไฟฟ้า 

สารละลายกรดทุกชนิด จดัเป็นสารละลายอเิลก็โทรไลต ์ โดยจะเปลีย่นสกีระดาษลติมสั
จากสนี ้าเงนิเป็นแดงเหมอืนกนั  แสดงว่า  มไีอออนบางชนิดทีเ่หมอืนกนัและแสดงสมบตัเิป็น
กรด  นัน่คอืไฮโดรเนียมไอออน(H3O

+) กบัไอออนลบ ซึง่จะแตกต่างกนัไปขึน้กบัชนิดของกรด 
สารละลายเบสทุกชนิด จดัเป็นสารละลายอเิลก็โทรไลต ์ โดยจะเปลีย่นสกีระดาษลติมสั 
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จากสแีดงเป็นน ้าเงนิเหมอืนกนั แสดงวา่ มไีอออนบางชนิดทีเ่หมอืนกนัและแสดงสมบตัเิป็นเบส   
นัน่คอื   ไฮดรอกไซดไ์อออน(OH-) กบัไอออนบวก ซึง่จะแตกต่างกนัไปขึน้กบัชนิดของเบส  

อารเ์รเนียส  ตัง้ทฤษฎกีรด-เบสอารเ์รเนียสขึน้โดยมนิียามวา่ “กรด คอื สารทีล่ะลายน ้า
แลว้แตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออน (H+) และเบส คอื   สารทีล่ะลายน ้าแลว้แตกตวัใหไ้ฮดรอกไซด์
ไอออน (OH-) ” 

เบรนิสเตด และลาวร ี ตัง้ทฤษฎีกรด – เบส เบรนิสเตด-ลาวรขีึ้นโดยมนิียามว่า  
 “ กรด  คอื  สารทีใ่หโ้ปรตอนแก่สารอื่นได ้ และเบส  คอื  สารทีร่บัโปรตอนจากสารอื่นได ้” 
หมายเหตุ     โปรตอน หรอืไฮโดรเจนไอออน  หมายถงึ  ไอออนทีเ่กดิจากอะตอมของ
ไฮโดรเจนทีเ่สยีอเิลก็ตรอนไป 1 อเิลก็ตรอน  ใชส้ญัลกัษณ์  H+ 
 จากทฤษฎขีองเบรนิสเตด-ลาวร ี  ท าใหท้ราบวา่มสีารบางชนิดสามารถใหแ้ละรบั
โปรตอนได ้จงึเป็นไดท้ัง้กรดและเบส 
 ลวิอสิ  ตัง้ทฤษฎกีรด-เบสลวิอสิขึน้ โดยมนิียามวา่ “กรด คอื สารทีส่ามารถรบัคู่
อเิลก็ตรอนจากสารอื่นได ้และเบส  คอื  สารทีส่ามารถใหคู้อ่เิลก็ตรอนแก่สารอื่นได ้” 
 จากทฤษฎกีรด-เบสลวิอสิ  จะพบวา่โมเลกุลหรอืไอออนทีเ่ป็นคูก่รด-เบสกนัจะมี
โปรตอนต่างกนั จ านวน 1 โปรตอนเสมอ ดงัสมการแสดงการเกดิปฏกิริยิาของกรด(HA) และ 
เบส (B) ต่อไปน้ี 
       -------------------------- --------- คูก่รด-เบส --------------------------------------- 
  HA (aq) + B (aq)   HB+ (aq) + A-(aq) 
     กรด1  เบส2   กรด2   เบส1 
     ----------- คูก่รด-เบส --------- 
 สารที่เป็นคู่กรด-เบสกนั สามารถจบัคู่กรดแก่ กรดอ่อน  เบสแก่ เบสอ่อน   ได้ดงัน้ี 

ถา้เป็นกรดแก่  คูเ่บสจะเป็นเบสออ่น ทีม่คีวามสามารถรบัโปรตอนไดต้ ่ามาก เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัความสามารถในการใหโ้ปรตอนของกรดดงันัน้ปฏกิริยิาเคม ีจงึเกดิไปทางเดยีว  

ถา้เป็นกรดออ่น คูเ่บสจะเป็นเบสแก่ ทีม่คีวามสามารถในการรบัโปรตอนไดด้มีาก เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัความสามารถในการใหโ้ปรตอนของกรด ดงันัน้ปฏกิริยิาเคมจีงึตอ้งเขยีน
ปฏกิริยิายอ้นกลบั 
 กรดแก่  และเบสแก่  จดัเป็น อเิลก็โตรไลตแ์ก่ เพราะสามารถแตกตวัเป็นไอออนได้
อยา่งสมบูรณ์  จงึเกดิปฏกิริยิาไปขา้งหน้าเทา่นัน้ 
 กรดออ่น และเบสอ่อน จดัเป็น อเิลก็โตรไลตอ์่อน  เพราะแตกตวัใหไ้อออนไดเ้พยีงบาง 
สว่น     และจะยงัมโีมเลกุลของกรดและเบสบางสว่นอยูใ่นสารละลายดว้ยการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
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จงึเป็นปฏกิริยิาแบบผนักลบัได ้ และสามารถเกดิภาวะสมดุลระหวา่งโมเลกุลกบัไอออนได ้
 การบอกความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออนทีอ่ยูใ่นสารละลายของกรดอ่อน จะบอก
ไดเ้มือ่ทราบวา่โมเลกุลของกรดแตกตวัไปจ านวนเทา่ใด   นิยมบอกค่าการแตกตวัเป็นรอ้ยละ 
หรอืค่าคงทีข่องการแตกตวัของกรด(Ka) ซึง่มปีระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบวา่ กรดออ่นชนิดใด
แตกตวัไดด้กีวา่กนั เมือ่กรดอ่อนนัน้มคีวามเขม้ขน้เทา่กนั     ดงัสมการต่อไปน้ี 
 HA (aq) + H2O (l)   H3O

+ (aq) + A-(aq) 
     

Ka = [H3O
+] [A-] 

          [HA] 
 

 คา่ Ka   นอกจากใชเ้ปรยีบเทยีบวา่กรดใดแตกตวัไดด้กีวา่กนัแลว้ยงับอกใหท้ราบไดว้า่  
เกดิปฏกิริยิาไปขา้งหน้ามากหรอืน้อยและแตกตวัไดม้ากน้อยเพยีงใด  โดยKa สงู จะแตกตวัได้
มากกวา่Ka ต ่า 
 กรด    เมือ่พจิารณาการแตกตวั จะแบ่งได ้ดงัน้ี 

1. กรดมอนอโปรตกิ  คอื  กรดทีส่ามารถแตกตวัใหโ้ปรตอน 1 โปรตอนต่อ 1 โมเลกุล 
2. กรดไดโปรตกิ     คอื  กรดทีส่ามรถแตกตวัใหโ้ปรตอน  2  โปรตอนต่อ 1 โมเลกุล 
3. กรดพอลโิปรตกิ     คอื  กรดทีส่ามารถแตกตวัใหโ้ปรตอนไดม้ากกวา่ 2 โปรตอน 

ต่อ 1 โมเลกุล 
จากความรูเ้รือ่งกรดออ่น สามารถประยกุตใ์ชก้บัเบสอ่อนได ้  โดยสามารถค านวณหา

คา่คงทีส่มดุล  ไดจ้ากการแตกตวัของเบสอ่อน  และไดค้่าคงทีก่ารแตกตวัของเบส(Kb)  
BOH (aq) + H2O (l)   B+ (aq) + OH- (aq) 
 
   Kb = B+

 OH-
 

        BOH 
 
การบอกปรมิาณการแตกตวัของเบสอ่อน สามารถบอกเป็นรอ้ยละ หรอืค่าคงทีก่ารแตก

ตวัของเบสไดเ้ชน่เดยีวกบักรดออ่น  ซึง่ คา่คงทีก่ารแตกตวัของกรดออ่นและเบสออ่น  สามารถ
น าไปใชเ้ปรยีบเทยีบปรมิาณการแตกตวัของกรดออ่นและเบสออ่นได ้  และสามารถค านวณหา
ความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออน และ ไฮดรอกไซดไ์อออนในสารละลายกรด หรอืเบสได ้

ความสามารถในการแตกตวัของกรดหรอืเบส จะเป็นตวับอกใหท้ราบถงึความแรงของ 
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กรด หรอืเบสนัน้ๆ โดยกรดแก่ หรอืเบสแก่ จะมคีวามแรงมากกว่ากรดอ่อน   หรอืเบสอ่อน  
เพราะแตกตวัไดม้ากกวา่ 

ความสามารถในการแตกตวัเป็นไอออนของกรด และเบส ขึน้กบั ชนิดของกรด และ
เบส , ความเขม้ขน้ของสารละลาย  และอุณหภมู ิ

อุณหภูมมิผีลต่อการแตกตวัเป็นไอออน   โดยอุณหภูมทิีส่งูจะมกีารแตกตวัเป็นไอออน 
ไดด้กีวา่อุณหภมูติ ่า   ดงันัน้   เมือ่ทดสอบดว้ยการน าไฟฟ้า อุณหภูมสิงูจะน าไฟฟ้าไดด้ขีึน้ 

การแตกตวัเป็นไอออนของน ้า  จะไดไ้ฮโดรเนียมไอออน และ ไฮดรอกไซดไ์อออน ซึง่
ในภาวะปกตจิะแตกตวัไดน้้อย  และจะแตกตวัไดด้ขีึน้เมือ่อุณหภูมสิงูขึน้      เพราะการแตกตวั 
เป็นไอออนขึน้กบัอุณหภมู ิ
 เน่ืองจากน ้าแตกตวัไดน้้อยทีภ่าวะปกต ิ หรอือุณหภมู ิ 25 °c    จงึถอืวา่ความเขม้ขน้
ของน ้าไมเ่ปลีย่นแปลง   จากสมการการแตกตวัของน ้า จะเขยีนคา่คงทีก่ารแตกตวัของน ้า(Kw) 
ไดด้งัน้ี 
   

2H2O (l)  H3O
+ (aq) + OH- (aq)  

 
ทีอุ่ณภมู ิ25°c   Kw =  H3O

+
 OH-

 = 1.0  10-14   mol2/dm6 
  

เน่ืองจากการแตกตวัเป็นไอออนขึน้กบัอุณหภมู ิ  การแตกตวัเป็นไอออนของน ้าจงึตอ้ง
ระบุอุณหภมูดิว้ยเมือ่กล่าวถงึคา่คงทีก่ารแตกตวัของน ้า    และจากคา่Kw   ท าใหเ้ราทราบวา่น ้า
บรสิทุธิท์ีอุ่ณหภมู ิ 25°c   มคีวามเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออนและความเขม้ขน้ของไฮดรอก
ไซดไ์อออนในจ านวนทีเ่ทา่กนั คอื 1.0  10-7 mol/dm3     และในภาวะน้ี ถา้ระบบถูกรบกวน
โดยการเตมิกรด หรอืเบสลงในน ้า         ระบบกจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลงท าใหค้วามเขม้ขน้ของ
ไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซดไ์อออนเปลีย่นไป    แต่ระบบกย็งัคงรกัษาคา่คงทีก่ารแตก
ตวัของน ้า(Kw) ใหเ้ทา่กบั1.0  10-14   เสมอ ทีอุ่ณหภูม ิ25°c  
 การบอกความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย  สามารถบอกไดโ้ดยใชค้วามเขม้ขน้ของ
H3O

+] หรอื [OH-] เป็นเกณฑ ์  แต่ไมเ่ป็นทีนิ่ยมเพราะไมส่ะดวก   วธิทีีส่ะดวก คอื ระบุเป็น
คา่pH โดย pH มคีวามสมัพนัธก์บัความเขม้ขน้ของ [H3O

+]    ในสารละลาย ดงัสมการ 

 
   pH = - log [H3O

+]     
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 เมือ่ตอ้งการทราบคา่ pH ของสารละลาย      สามารถท าการวดัไดโ้ดยใช ้กระดาษpH ,  
เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัค่าpH โดยตรงหรอืทีเ่รยีกวา่ พเีอชมเิตอร ์ หรอือนิดเิคเตอรส์ าหรบักรด-เบส   
เชน่ ยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์
 อนิดเิคเตอรส์ าหรบักรด-เบส  หมายถงึ  สารทีใ่ชต้รวจสอบความเป็นกรด-เบส ของ
สารละลาย ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นสารอนิทรยีแ์ละมสีมบตัเิป็นกรดออ่น ในหอ้งปฏบิตักิารอนิดเิค
เตอรส์ว่นใหญ่จะอยูใ่นรปูของสารละลาย  อาจมนี ้า หรอืแอลกอฮอลเ์ป็นตวัท าละลาย  เวลาใช้
จะใชเ้พยีง 2 – 3  หยด  และสงัเกตการเปลีย่นสขีองสารละลาย โดยอนิดเิคเตอรแ์ต่ละชนิดจะมี
ความสามารถในการเปลีย่นสไีดใ้นชว่งpH ทีไ่มเ่ทา่กนั ซึง่จะเป็นคา่เฉพาะตวั และแตกต่างกนั
ไปตามแต่ชนิดของอนิดเิคเตอร ์
 ถา้เราใชอ้นิดเิคเตอรช์นิดเดยีวทดสอบความเป็นกรด-เบส  จะไดค้า่pH ในชว่งกวา้งๆ 
แต่ถา้เราตอ้งการทราบคา่pH ของสารละลายใหล้ะเอยีดขึน้  จะใชอ้นิดเิคเตอรผ์สม   ทีเ่รยีกวา่  
ยนิูเวอรซ์ลัอนิดเิคเตอร ์ ซึง่สามารถเปลีย่นสใีนสารละลายทีม่ ีpH ต่างๆกนั เกอืบทุกคา่pH 
 สารละลายทีอ่ยูใ่นสิง่มชีวีติ จะมคีา่pH เป็นคา่เฉพาะ โดยจะเปลีย่นแปลงไดเ้พยีง
เลก็น้อยเทา่นัน้ มฉิะนัน้จะมผีลต่อสิง่มชีวีติ   แต่ความเป็นกรด-เบส กเ็ป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั
ต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม โดยตอ้งควบคุมดแูลใหอ้ยูใ่นชว่งpHทีเ่หมาะสม จงึจะเกดิ
ประโยชน์ 
 เมือ่ใหก้รด และเบส ท าปฏกิริยิากนั จะเกดิการถ่ายโอนโปรตอนระหวา่งH3O

+ และ 
OH- โดยปฏกิริยิาระหวา่งกรดกบัเบสจะไดผ้ลติภณัฑเ์ป็นเกลอืกบัน ้าหรอืเกลอืเพยีงอยา่งเดยีว 
 ปฏกิริยิาการสะเทนิ  เป็นปฏกิริยิาการรวมตวัระหวา่ไฮโดรเนียมไอออนทีม่าจากกรด
และ ไฮดรอกไซดไ์อออนทีม่าจากเบส เกดิเป็นน ้า 
 

เกลือและสารละลายบฟัเฟอร ์  
 
 เกลอื  เป็นสารประกอบไอออนิกทีเ่กดิจากปฏกิริยิาระหวา่งกรด กบัเบส  แบ่งได ้ 2 
ชนิด คอืเกลอืทีล่ะลายน ้าและไมล่ะลายน ้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัชนิดของไอออนทีม่าจากเบส และกรด 
ทีเ่ขา้ท าปฏกิริยิากนั 
 เกลอืทีส่ามารถละลายน ้าได ้ แสดงว่า สามารถท าปฏกิริยิากบัน ้า  จะไดส้ารละลายทีม่ี
สมบตัเิป็นกรด เบส หรอืกลาง  เรยีกวา่  เกดิปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิของเกลอื 
 ปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ   คอื  ปฏกิริยิาทีส่ารท าปฏกิริยิากบัน ้า 
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 เมือ่น ากรดและเบส มาท าปฏกิริยิากนั จะไดเ้กลอื  ซึง่สามารถแบ่งตามความแรงของ
กรดและเบสทีเ่ป็นสารตัง้ตน้ไดด้งัน้ี 

1. เกลอืทีเ่กดิจากกรดแก่-เบสแก่ถา้ละลายน ้าไดจ้ะไดส้ารละลายเป็นกลาง pH=7 
ไมม่ไีอออนทีเ่กดิปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ  เชน่ NaCl 

2. เกลอืทีเ่กดิจากกรดแก่-เบสออ่น      ถา้ละลายน ้าไดจ้ะไดส้ารละลายทีเ่ป็นกรด  
pH น้อยกวา่ 7   มไีอออนบวกเป็นไอออนทีเ่กดิปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ  เชน่  NH4Cl 

3. เกลอืทีเ่กดิจากกรดออ่น-เบสแก่  ถา้ละลายน ้าไดจ้ะไดส้ารละลายทีเ่ป็นเบส  
pH มากกวา่ 7   มไีอออนลบเป็นไอออนทีเ่กดิปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ  เชน่  CH3COONa 

4. เกลอืทีเ่กดิจากกรดออ่น-เบสออ่นถา้ละลายน ้าไดจ้ะไดส้ารละลายทีอ่าจมสีมบตั ิ
เป็นกรด เบส หรอืกลาง  ขึน้อยูก่บัคา่ Ka และ Kb ของกรดและเบสนัน้ๆ มไีอออนบวกและ
ไอออนลบ   เป็นไอออนทีเ่กดิปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ   เชน่   CH3COONH4 
 การไทเทรต  คอื  กระบวนการทีใ่ชห้าปรมิาณของสารในสารละลายตวัอยา่งทีท่ราบ
ปรมิาตร        โดยสารทีต่อ้งการหาปรมิาณจะท าปฏกิริยิาพอดกีบัสารละลายมาตรฐานทีท่ราบ 
ความเขม้ขน้และปรมิาตรแน่นอน  และใชก้ารเปลีย่นสขีองอนิดเิคเตอรบ์อกจุดยตุ ิ
 จุดยุต ิ  คอื  ภาวะทีใ่กลเ้คยีงกบัภาวะจรงิทีก่รดและเบสท าปฏกิริยิาพอดกีนั ซึง่สงัเกต
ไดจ้ากการเปลีย่นสขีองอนิดเิคเตอร ์
 จุดสมมลู  คอื  ภาวะทีก่รดท าปฏกิริยิาพอดกีบัเบส ดว้ยจ านวนโมลทีเ่ทา่กนั 
 ถา้เราใชอ้นิดเิคเตอรท์ีเ่หมาะสมในการไทเทรต     จะท าใหเ้ราไดจุ้ดยุตใิกลเ้คยีง หรอื 
เป็นจุดเดยีวกนักบัจุดสมมลู 
 กราฟของการไทเทรต  คอื  กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงpH ทีไ่ดจ้ากการไทเทรต 
กราฟน้ีจะเขยีนระหวา่งค่าpH และปรมิาตรของสารละลายกรดหรอืเบส 
 จุดสมมลู สามารถหาไดจ้ากกราฟของการไทเทรต ซึง่ท าไดโ้ดยแบ่งครึง่เสน้กราฟสว่น
ทีช่นัทีส่ดุ 
 ในการไทเทรตอนิดเิคเตอรท์ีเ่หมาะสม คอื อนิดเิคเตอรท์ีส่ามารถเปลีย่นสใีนชว่งpH ที่
ตรงหรอืใกลเ้คยีงกบัpH ของสารละลายทีเ่ป็นผลติภณัฑ ์  ทีเ่กดิจากการท าปฏกิริยิาของกรด
และเบสคูน่ัน้ๆ  เชน่ การไทเทรตกรดแก่-เบสแก่ หรอื กรดออ่น-เบสออ่น ใชอ้นิดเิคเตอรp์H 
ประมาณ7  สว่นการไทเทรตกรดแก-่เบสออ่น ใชอ้นิดเิคเตอรต์ ่ากวา่ 7  และการไทเทรตกรด
อ่อน-เบสแก่ ใชอ้นิดเิคเตอรส์งูกวา่7    
 การไทเทรตระหวา่งกรดอ่อน-เบสแก่ และกรดแก-่เบสออ่น เมือ่น ามาเขยีนกราฟของ
การไทเทรต จะสามารถหาจุดสมมลูได ้  แต่การไทเทรตระหวา่งกรดออ่น-เบสออ่น เมือ่น ามา
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เขยีนกราฟของการไทเทรต จะพบวา่มชีว่งการเปลีย่นแปลงpH สัน้มาก และมคีวามชนัน้อย ท า
ใหไ้มส่ามารถหาจุดสมมลูจากกราฟได ้ ทีจุ่ดสมมลูเราสามารถบอกค่าของpH และปรมิาตร
ของสารละลายกรดหรอืเบสทีเ่ตมิลงไปได ้ โดยการลากเสน้จากจุดสมมลูใหต้ัง้ฉากกบัแกนตัง้ 
และแกนนอนของกราฟของการไทเทรต 
 การไทเทรตสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัไดโ้ดย    ใชห้าปรมิาณของสาร 
องคป์ระกอบทีม่อียู่ในสารบางชนิดได ้   เช่น      หาปรมิาณของสารลดกรดทีอ่ยู่ในยาลดกรด  
ตวัอยา่งสารลดกรดทีเ่ป็นสว่นผสมในยาลดกรด มดีงันี้ คารบ์อเนต(เช่น แคลเซยีมคารบ์อเนต , 
แมกนีเซยีมคารบ์อเนต),ไฮโดรเจนคารบ์อเนต(เช่น โซเดยีมไฮโดรเจนคารบ์อเนต),ไฮดรอกไซด์
(เชน่อะลมูเินียมไฮดรอกไซด,์แมกนีเซยีมไฮดรอกไซด)์และซลิเิกต(เช่นแมกนีเซยีมไตรซลิเิกต) 
เป็นตน้    สารเหล่าน้ีจะท าปฏกิริยิากบักรดไฮโดรคลอรกิ(HCl) ทีอ่ยู่ในกระเพาะอาหาร ท าให้
ปรมิาณของกรดในกระเพาะอาหารลดน้อยลง 
 สารละลายบฟัเฟอร ์  คอื  สารละลายผสมระหวา่งโมเลกุลหรอืไอออนทีเ่ป็นคู่กรด-เบส
กนั มสีมบตัใินการควบคุม pH ของสารละลายใหค้งที ่   เมือ่มกีารเตมิกรด หรอืเบสลงไปเพยีง
เลก็น้อยตวัอยา่งสารละลายบฟัเฟอร ์  เชน่  สารละลายผสมระหวา่งกรดอ่อนกบัเกลอืของกรด
อ่อน ดงัน้ี CH3COOH   กบั   CH3COONa   หรอืสารละลายผสมระหวา่งเบสอ่อนกบัเกลอืของ
เบสออ่น ดงัน้ี   NH3   กบั   NH4Cl   
 ระบบการท างานของบฟัเฟอร ์ มคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติ โดยเราสามารถพบ
ระบบบฟัเฟอรท์ัง้ในธรรมชาต ิ  เชน่  น ้าทะเล  และระบบบฟัเฟอรใ์นสิง่มชีวีติ  เชน่  การลด
ความเขม้ขน้ของกรดดว้ยระบบบฟัเฟอรใ์นรา่งกาย 
 

สรปุ 
 
 กรด – เบส เป็นสารเคมทีีส่ามารถพบไดใ้นชวีติประจ าวนัทัว่ไป การน าสาร 2 ชนิดมา
ท าปฏกิิรยิากนัจะได้สารจ าพวกเกลือ ซึ่งมสีมบตัิที่แตกต่างจากสารตัง้ต้นทัง้ 2 ประเภท ใน
ร่างกายของคนเรานอกจากจะมสีารจ าพวก กรด เบส และเกลอืแลว้ ยงัมสีารละลายทีช่่วยคุม
ไมใ่หร้า่งกายเปลีย่นแปลงความเป็นกรด และ เบส ไดด้ว้ยเรยีกสารน้ีว่าสารละลายบฟัเฟอร ์ซึง่
มทีัง้สารละลายบฟัเฟอรท์ี่เกดิจากกรดและเกลอืของกรดอ่อน และ สารละลายบฟัเฟอรท์ี่เกดิ
จากเบสและเกลอืของเบสออ่น ซึง่สารเหล่าน้ีจะชว่ยใหร้า่งกายของคนเรามสีภาพสมดุล 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงยกตวัอยา่งทฤษฎกีรด – เบสแต่ละชนิดพรอ้มอธบิาย 

2. จงอธบิายปฏกิริยิาการสะเทนิ 

3. สารละลายบฟัเฟอรค์อือะไร มกีีป่ระเภทจงอธบิาย 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 


